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Páscoa – a verdadeira liberdade
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8.32).
A páscoa foi celebrada, em primeira instância,
ao comemorar a saída dos Israelitas do Egito, por
volta de 1200 A.C, onde estavam escravizados há
mais de 400 anos. Sendo este o evento mais
importante do povo judeu, era comemorado
anualmente em família, com uma semana de
descanso, culto ao Senhor e refeições especiais.
Na maioria das casas um cordeiro ou cabrito
macho, de um ano, sem defeito, era morto para ser
saboreado enquanto os pais contavam aos ﬁlhos a
história da libertação que Deus proporcionou ao
seu povo, ao livrá-los das mãos opressoras dos
egípcios. Parte do sangue do animal deveria ser
passada nos portais da casa relembrando que nos
seus últimos momentos na terra da escravidão, tal
ação aconteceu visando libertar os primogênitos
da morte pelo anjo destruidor.
O povo seguiu celebrando a páscoa
perpetuamente até o início da era cristã, quando
esta festa foi redimensionada. Agora com a morte
de Cristo, Deus revelou a seu povo o signiﬁcado
da páscoa. O cordeiro que estava sendo morto
simbolizava o próprio Cristo descrito por João
Batista como o “cordeiro de Deus”. O fato de o
cordeiro ser novo, sem defeito, simbolizava que

Jesus era o único ser humano sem pecado algum,
ao qual Deus escolheu para ser aquele que
ofereceria a si mesmo para perdoar homens e
mulheres que nEle cressem. E ainda, o sangue
passado nos portais simbolizava o sangue de
Jesus Cristo, derramado em favor daqueles que
nEle conﬁavam provocando assim a mais
poderosa libertação que um ser humano pode
experimentar.
Em Jesus a páscoa ganha seu verdadeiro
sentido. Nele há a possibilidade de verdadeira
liberdade. Ele diz que se conhecermos a verdade
ela nos libertaria. Depois Ele mesmo diz: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
a não ser por mim” (João 14.6).
Assim, a páscoa, representando a
ressurreição de Cristo, leva-nos a lembrar do
Cordeiro perfeito: Jesus, não do coelho; De Jesus
Cristo, o Filho de Deus, não do ovo; Da morte,
representando a dor que Ele sofreu por nós, e a
ressurreição, representando a alegria que
ganhamos nEle, muito mais do que do comer um
chocolate gostoso; Da libertação que ele nos
proporciona, não da escravidão do consumismo;
Da vida que Ele trouxe e que pode aniquilar a

morte da depressão, da angústia, da solidão e da
fuga; Nos lembra a comunhão que temos com
Deus por meio dEle e não do isolamento
adoecedor que tentamos viver; Que Jesus nos
coloca numa família consangüínea e noutra maior
chamada igreja, ao contrário, de nos acharmos
fortes e suﬁcientes para resolver nossas dores e
angústias sozinhos; Que o que reina, devido à
ressurreição de Cristo é a vida e vida em
abundância e não a morte; Que assim como Ele
nos perdoou, devemos perdoar nosso próximo;
Que da mesma forma que Ele nos amou, devemos
amar quem está do nosso lado; Que assim como
Ele não viveu para si, é suicídio pensar somente
em nós; Que assim como Ele se doou totalmente
a Deus, não temos outra escolha se quisermos
experimentar a verdadeira liberdade, devemos
nos doar a Ele. Lembremos que nossa vida vai
além de trabalho, família e consumo, somos
chamados para viver e nos preparar para a
eternidade nEle, com Ele e para Ele.
Viva a páscoa com alegria! Viva a verdadeira
liberdade encontrada na Pessoa de Jesus de
Nazaré.

72 anos

A manhã de sábado, 30 de março, foi marcada
por homenagens e inaugurações. Com a presença de todo Conselho Administrativo e demais
membros dirigentes da Associação Educativa
Evangélica – AEE, que se reuniu para mais uma
Assembleia Geral. Mas antes, todos foram convidados a participar da inauguração simbólica do
prédio Alice Magalhães, que vai abrigar a Educação Infantil do Colégio Couto Magalhães.
A escolha do nome Alice Magalhães
A professora Alice Magalhães foi a primeira professora a atender os ﬁlhos dos evangélicos,
dando aula em sua própria casa. Foi a semente

Uma manhã de inauguração
e homenagens

para a criação do Colégio Couto Magalhães.
Homenagem
Entre os presentes, estavam dois formandos da
primeira turma de ginasianos do colégio de 1944:
William Baird Fanstone e Mário Sakai, que também já foi diretor do colégio. Eles receberam uma
placa de homenagem e uma orquídea das mãos
dos netos Gustavo Fanstone e Yan Sakai, que
vieram uniformizados para mostrar que estudar no
Couto é uma tradição que passa de geração em
geração.
O momento foi ainda mais emocionante com a
presença de um bisneto em comum, o pequeno
Pedro. A homenagem foi conduzida pela Profa.

Aélia Cavalcante, que durante 18 anos ﬁcou à
frente da direção do colégio.
Inauguração
O bloco J, que abriga os cursos Tecnológicos,
Fisioterapia e Nutrição, também foi inaugurado.
As respectivas Diretoras desses cursos, Viviane
Abrahão, Viviane Lemos e Cyntia Borges, apresentaram o prédio e os laboratórios. Ao ﬁnal, todos
foram convidados a degustar um coffee break
preparado por alunos do curso de Gastronomia.
“Esse é um dia muito especial para a história da
AEE. Estamos todos felizes por ajudar a construir
mais um pedaço da história”, disse o Presidente
da AEE, Dr. Ernei de Oliveira Pina.

MINHA HISTÓRIA

“A AEE é muito mais do que um local de trabalho
para mim”, diz Marlusse

Marlusse Dourado - Secretária

Já são 23 anos de uma história que começou para ser apenas um trabalho temporário. A secretária jurídica,
Marlusse Dourado, entrou na Associação Educativa Evangélica em 1996 em uma vaga temporária no
Colégio Couto Magalhães e foi efetivada.
Exerceu várias funções até chegar ao Departamento Jurídico, onde trabalha como secretária desde 2004.
Mas para Marlusse, a AEE não é apenas um local de trabalho, é muito mais do que isso. “A AEE representa
uma missão para mim, não é só um local de trabalho, é um lugar de crescimento, aprendizado e acima de
tudo uma oportunidade de ser ajudada e também de ajudar as pessoas que necessitam de um suporte
dentro da instituição”, conta.
Mais do que mudança de setores e de funções da Associação, Marlusse conta que foi aqui que ela
conquistou a maior riqueza até hoje. “Quando comecei a trabalhar na Associação Educativa Evangélica eu
não era cristã. Mas comecei a participar das devocionais e me converti ao cristianismo para honra e glória do
Senhor. Essa é sem dúvida minha maior conquista”, conclui.

MEU DEPARTAMENTO

Responsável pela vigilância patrimonial da
Associação Educativa Evangélica, a Guarda
Universitária vem passando por constantes
treinamentos e melhorias.
Desde 2018, o departamento recebeu ferramentas importantes para execução do trabalho.
Os vigilantes hoje podem contar com um carro e
seis motocicletas, equipadas com luzes de
emergências que são usadas para as rondas
das áreas internas da AEE.
A Guarda Universitária segue instruções que
foram elaboradas pela AEE e está diretamente
subordinada à Diretoria Administrativa. Em toda
a Associação, trabalham no departamento além

Guarda Universitária

do encarregado pelo setor, Rodrigo Borges
Morais, 36 Vigilantes, 10 Porteiros, 02 Operadores de trânsito e 01 Operador de CFTV. Toda
equipe recebe treinamento para conhecer o
procedimento interno de trabalho e a cada dois
anos, fazem uma reciclagem em uma academia
de Formação de Vigilantes credenciada e ﬁscalizada pelo departamento da Polícia Federal.
“Hoje temos uma sala central de comando
com rádios de comunicação, monitoramento por
câmeras, telefone ﬁxo e móvel, de onde são
registradas e conduzidas as ocorrências”, explica Rodrigo Borges.
Na equipe da Guarda, todos são peças

Fisioterapia na saúde do trabalhador
O curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA, em
parceria com o Departamento de Recursos Humanos,
lançará o Projeto Fisioterapia na Saúde do
Trabalhador.
O projeto desenvolverá atividades como: análise e
adaptação ergonômica dos ambientes de trabalho,
avaliação funcional dos colaboradores.
Para a operacionalização das atividades, será enviado
um questionário próprio aos chefes de departamentos,
para triagem e seleção dos setores com maior
necessidade. O projeto vem com o intuito de melhorar
a qualidade de vida e trazer mais comodidade no
tratamento de saúde dos nossos colaboradores.

Aula Inaugural do Mestrado e Doutorado
em Ciências Ambientais
O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA deu mais um passo importante para se
transformar em uma universidade. Foi realizada no dia 19 de março a Aula Inaugural do Mestrado
e Doutorado em Ciências Ambientais. Os dois cursos fazem parte do Programa de Pósgraduação Stricto Sensu em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. É o primeiro Doutorado
oferecido pela instituição em toda a sua história – a turma que iniciou as aulas é composta por 10
alunos. No Mestrado, são 22 estudantes participantes. No ﬁnal do ano serão abertas novas
vagas.
Para o Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, Prof. Dr. Sandro
Dutra, a produção de conhecimento na UniEVANGÉLICA está em franca expansão. “É o
fortalecimento de um grupo de pesquisadores em excelência que a instituição tem e que se
juntaram para essa nova missão”, aﬁrma.

importantes na operação, cada um representa
uma parcela para o resultado ﬁnal.
Para o trabalho da Guarda Universitária ser
mais eﬁcaz, é necessária a contribuição de
todos os colaboradores. “É importante que todos
usem o cartão de acesso, já que estamos trabalhando com o sistema automatizado de cancelas
e catracas.
Outra coisa importante, é que todos os departamentos e cursos desliguem os equipamentos
eletrônicos ao término do expediente ou das
aulas e tranquem as portas para evitar furtos e
sabotagens”, disse Rodrigo Borges.

SEGURANÇA
DO TRABALHO

A proteção dos colaboradores é o principal
foco da equipe de Segurança do Trabalho na
Associação Educativa Evangélica.
Recentemente, foram intensiﬁcadas as ações
de ﬁscalização do uso correto dos
equipamentos de proteção individual (EPI).
“Todos os dias, colaboradores da AEE e de
empresas terceirizadas realizam diversos
serviços na Instituição. Seja em obras de
construção, ampliação ou reforma, a
segurança é essencial. Além de ﬁscalizar,
estamos orientando sobre a melhor forma de
uso dos EPIs. Vamos criar um ambiente cada
vez mais seguro para todos”, ressalta Thiago
Andrade Dutra, Técnico em Segurança do
Tr a b a l h o n a A s s o c i a ç ã o E d u c a t i v a
Evangélica.

ACONTECEU
FAC. EVANGÉLICA DE RUBIATABA

FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES

HOMENAGEM PARA AS MULHERES

TROTE SOLIDÁRIO

Os Cursos de Administração, Radiologia e Estética
e Cosmética organizaram no dia 8 de março uma
mesa redonda com o tema "A mulher na
contemporaneidade com seus desaﬁos pessoais e
proﬁssionais - Mercado de trabalho e áreas de
atuação, autoestima, sociedade e família".
O trote solidário promovido pela Faculdade
Evangélica de Rubiataba foi emocionante. A
iniciativa foi promovida durante as atividades
de integração e recepção dos calouros de
Direito e Administração. Foram arrecadadas
mais de duas toneladas de alimentos não
perecíveis. Os produtos foram doados para
famílias carentes de Rubiataba e região.

COLÉGIO COUTO MAGALHÃES - ANÁPOLIS

FAC. EVANGÉLICA DE JARAGUÁ

CONTANDO A HISTÓRIA DA AEE

MONITORIA VIRTUAL

Para comemorar o aniversário de 72 anos da Associação Educativa Evangélica, os alunos do
Colégio Couto Magalhães participaram de uma atividade diferente, onde descobriram um pouco da
história da AEE. Eles brincaram em uma gincana denominada: O tesouro de Archibald, realizada
pela equipe do Cerrado Acampamentos. A gincana aconteceu em três dias: primeiro para os alunos
do Ensino Fundamental 1, depois para 6º, 7º e 8ºanos e no dia 29 de março, 9º ano e Ensino Médio. A
ideia era contar a história de uma forma divertida. Para isso, eles tiveram que descobrir pistas que
levavam ao tesouro. Em cada parada, eles ouviam um pedaço da história da AEE e por ﬁm,
encontraram a Bíblia Sagrada. “A Palavra de Deus que guiou os passos desses fundadores”,
segundo foi explicado no ﬁnal da brincadeira. A AEE foi fundada no dia 31 de março de 1947.

A Monitoria Virtual tem sido uma verdadeira
mão na roda para estudantes que precisam
de ajuda para estudar. Monitores foram
selecionados para facilitar a vida dos
acadêmicos, com atendimento via WhatsApp,
sob a supervisão dos docentes orientadores.
A monitoria é um apoio pedagógico ofertado
aos alunos interessados em aprofundar os
estudos em determinada disciplina.

Parabéns aos aniversariantes do mês de abril
MANTENEDORA
02
02
12
12
14
17
17
17
18
20
21
24
24
28
30

Leonardo Victor Mendes
Renato Jose Pugas
Alison Vitor da Silva Santos
Kalleb Claudino de Souza
Sergio Sidney Silva
Abiqueila de Sousa e Sousa Moura
Marinho Gomes de Araujo
Marlene Francisco dos Santos Viana
Eduardo Peixoto Naves
Sinomar Moreira de Carvalho
Luiz Fabio Alves de Oliveira
Kamilla Souza Gomes
Pedro Paulo Prudente Pereira
Sergio Augusto Alves Martins
Jonathas Filipe Rodrigues de Moraes

UniEVANGÉLICA
01
01
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
05
05
06
07
07
07
07
08
08
08

Eliane de Fatima Rodrigues Martins
Nubia Camilo Vieira
Aline de Araujo Freitas
Antenor Tavares de Sa Junior
Cynthia Marques Ferraz da Maia
Joao Daros Malaquias Junior
Jorge Mauro A. Villavisencio Ordonez
Jose Roberto de Reis e Silva
Lucas Gabriel Correa Vargas
Wilson de Paula e Silva
Ana Sara Stach de Assis Morais
Neide Maria dos Anjos Caixeta
Willian Caixeta Brito
Pedro Henrique Alves Silva
Rosiane Ribeiro Bomﬁm
Milena Moreira Lima
Marianna Peres Tassara
Patricia Miotto
Talita Matos Policena
Victor Pio Freitas
Alexandre Castelo Branco Herenio
Elisangela Schmitt Mendes Moreira
Marcelo Fouad Rabahi

09
10
10
11
12
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
19
20
20
20
20
20
23
24
24
24
25
25
26
27
27
27
28
28
28

Andrea Lucio Queiroz
Claudio Henrique Ribeiro Reimer
Claudio Henrique Ribeiro Reimer
Ana Amelia de Paula Moura Ribeiro
Elisangela Silva Cabeceira Matos
Evellyn Thiciane M. Coelho Clemente
Adelsio Mafra Palotti
Leandro Augusto M. de Moura
Marcio Jose Dias
Ananda Amaral Santos
Ferdinando Cesar Batista Ribeiro
Jairo Teixeira Junior
Louinne Ribeiro Issa Teixeira
Maria Vitoria Ferraz de Moura
Vilson Dalla Libera Junior
Luara Rafaelly Silva Lima
Mariane Morato Stival
Rogerio Barbosa Lourenco
Rogerio Barbosa Lourenco
Edite Pereira de Matos
Maria Celia de Oliveira
Paulo Roberto Cunha Vencio
Greice Guedes Resende Valim
Angela Vieira Nogueira
Fernando Corso
Henrique Carneiro Ferreira
Sinomar Moreira de Carvalho
Viviane Lemos Silva Fernandes
Celina Fernandes Almeida Manso
Hamilton Barbosa Napolitano
Tamires Lobo de Siqueira Lopes
Tatiane Maria Diniz
Geraldo Soares da Silva Filho
Ricardo Rodrigues Ribeiro Dias
Rosiane Fagundes Guimaraes
Nilceia Silverio da Silva Brandao
Priscilla Santana Silva
Valdir Lopes Cavalcante
Claudinei Sousa Lima
Francielle Nunes de A. Romanowski
Silvio Santana de Oliveira

29 Geraldo Ventura da Silva
30 Eber da Rocha Alves
30 Sandra Cristina G. Bahia Reis

CCM/ Criar e Tocar
03
04
04
04
04
06
06
06
10
10
10
15
17
19
20
22
27
27
27

Mariana Bernardes Do Nascimento
Ana Alice Gomes Teodoro
Pedro Leandro Castro Pereira Araujo
Priscilla Camargo de Siqueira
Sheyla da Silva Martins Arantes
Fernanda Bernardo de Carvalho
Leticia Felix Santos Silva
Luciano Sidney Viana
Daniel Ramalho Gomes de Lima
Janaina Maria Miguel Passig
Olivia Laiz da Silva
Alessandra Gomes de Araujo
Wesley de Faria Leao
Pollyara Soares Bernardes Silva
Dayane Michelly Diogo Silva
Kesia Evangelista Moreira
Amanda Ribeiro Barbosa
Ana Carolina A. das Chagas Lopes
Maria de Lourdes Santos Montalvao

25
27
29
29

Tatiane Ricardte dos Santos
Aguina Maria da Silva
Julio Cesar de Souza
Talita Rodrigues Corredeira Mendes

FACULDADE RAÍZES
10
24
26
27

Thiago Afonso Santos Estrella
Paulo Augusto Barbosa Esteves
Priscilla Raisa Mota Cavalcanti
Valdir Lopes Cavalcante

FESCAN
08 Alexandre Castelo Branco Herenio

FECER
07
08
16
17
17
26

Lidia Aparecida dos Santos
Christiny Leal de Oliveira
Rene da Silva Pereira
Vinicius de Oliveira Costa
Vinicius de Oliveira Costa
Andrea Marcal da Silva

FEJA
08 Edna Pereira Pires
11 Karen Christye de C Barcelos

Álvaro de Melo/ UniEVANGÉLICA
01
09
09
20
28
28

Paula Patricia dos Passos Alves
Iracema Maria Ribeiro
Roni Everson dos Santos Pereira
Luiz Jose Cardoso
Guedes Jose de Oliveira Filho
Guilherme Soares Vieira

FACEG
06
07
08
19
20
20
21
22

Jocirley Custodio Marinho
Lanuce Fernanda Candida Jesus
Francisco Jose Carvalho Nascimento
Rebekah Samara Vieira da Oliveira
Ciro Celestino dos Santos
Katia Regina R. de Oliveira Gouveia
Ivan Pinto do Nascimento
Camila Cardoso
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